
 علً عبد الرازق إبراهٌم عبد الرازق  االسم:

  جامعة المنٌا –كلٌة اآلداب –أستاذ بقسم االجتماع الوظيفة الحالية: 

 9121/  2/  91تاريخ الميالد: 

أمام الشهر العقاري  –م.ش إسماعٌل حمد بجوار مجمع المحاكم الجدٌد  91: العنوان  

المنٌا )قبلً( ج.م.ع.   

  1019332/383رقم التليفون: 

 393 -9311112رقم الموبايل: 

  ibrahim912@hotmail.comالبريد االليكتروني: 

 ثانيا: المؤهالت العلمية: 

سنة الحصول على  الدرجة العلمية

 الدرجة

 الجامعة / الكلية

المنٌا باالشتراك مع جامعة جالسجو  9182 الدكتوراه  -9

 بالمملكة المتحدة

 ٌاجامعة المن 9181 الماجستٌر -1

البكالورٌوس /  -0

 اللٌسانس

 جامعة المنٌا 9123

 ثالثا" : التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي( :

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق  الوظيفة

 كلٌة اآلداب بجامعة المنٌا 9123 معٌد

 كلٌة اآلداب بجامعة المنٌا 9181 مدرس مساعد

 كلٌة اآلداب بجامعة المنٌا 9182 مدرس

 السعودٌة -كلٌة التربٌة بجامعة الملك فٌصل  9113 أستاذ مساعد

 كلٌة اآلداب بجامعة المنٌا 9118 أستاذ مساعد



 قطر -مجلس التخطٌط  1331 خبٌر تخطٌط اجتماعً

 كلٌة اآلداب بجامعة المنٌا 1332 أستاذ

 

 

 

 رابعا": الدورات التدريبية فى مجال نظم إدارة الجودة: 

 تاريخ الدورة  ان الدورةعنو رمز الدورة

R1 1332إبرٌل  إعداد وكتابة البحوث العلمٌة  

D0 1332إبرٌل  توكٌد الجودة 

R0 ً1332إبرٌل  إعداد مشروع بحث 

L1 1332ماٌو  الجوانب القانونٌة 

T0 1332ٌولٌو  استخدام التكنولوجٌا فً التدرٌس 

 

 ة / مشروعات تطوير التعليم :خامسا": األنشطة المختلفة فى مجال نظم إدارة الجود

 محلياً:

  معني بالقضايا المحورية التي تتعمق بالجودة ومشروعات تطوير التعميم كخدمات الددعم واررشداد
الطالبي ومعايير التدريب الميداني وتقييم الطالب والتخصصات البينية وآليدات تععيمادا وتوفيعادا 

 في صالح العممية التعميمية 

 عددة العال ددة بددين التعمدديم واحتياجددات وددوق العمددل ومخرجددات التعمدديم ومشددكمة االهتمددام ببحددث طبي
البطالة وخاصة بين خريجي الجامعات ، من بين هذه البحوث " التعميم الجامعي ومشكمة البطالة 

 بين خريجي الجامعات ، دراوة ميدانية بمحاففة المنيا "

  9000-9002التنعيذيدددة لمجامعدددة منودددق  ودددم االجتمددداي ردارة وددديمنار القودددم ومتابعدددة الخطدددة ،
وعضددو فددي لجنددة تحددديث برنددامم  وددم االجتمدداي والالمحددة الدراوددية لمرحمددة الميوددانس والدراوددات 

 العميا

  9002مدير وحدة توكيد الجودة بكمية اآلداب منذ نوفمبر 



ويتضح  االهتمام ببحث طبيعة العال ة بين التعميم واحتياجات ووق العمل ومخرجات التعميم،إقليميا: 
 ذلك من خالل الععاليات التالية :

لتخطدددددديط ، مجمددددددس اإوددددددتراتيجية وددددددوق العمددددددل لدولددددددة  طددددددر المشدددددداركة فددددددي مشددددددروي وتقريددددددر .0
 .  9002، بالتعاون مع البنك الدولي، الدوحة، ديومبر

، بالتعددددداون الودددددتراتيجية ودددددوق العمدددددل لدولدددددة  طدددددرمنودددددق وعضدددددو فدددددي ورشدددددة العمدددددل العنيدددددة  .9
 01-00، جامعدددددددة  طدددددددري ومجمدددددددس التخطددددددديط لدولدددددددة  طدددددددر، والتنوددددددديق بدددددددين البندددددددك الددددددددول

 . 9002ابريل 

إعددددددداد ور ددددددة عمددددددل عددددددن : وددددددوق العمددددددل وتركيبددددددة القددددددو  العاممددددددة فددددددي دولددددددة  طددددددر ضددددددمن  .1
 9002مشروي إعداد التقرير الوطني لمتنمية البشرية ، الدوحة ، مارس 

 عالمياً )إن وجد(: 

 

 :عملية التعليمية وخدمة المجتمعسادسا" : األنشطة المختلفة االخري التي تتعلق بال
 الدراسات و (البحوث9)

 

 النوي وتكافؤ فرص العمل والحراك في المجتمع المصري : العنوان
  9000التاريخ:                                المؤتمر العممي لكمية اآلداب بجامعة المنيا : الجهة
 الوادي الجديد المقومات االجتماعية اال تصادية لمتنمية ب: العنوان
الكتاب التذكاري "عمم االجتماي والرعاية االجتماعية   ، مركز البحوث والدراوات االجتماعية : الجهة

                                        ، بكمية اآلداب ، جامعة القاهرة
  9009التاريخ: 
  الوا ع االجتماعي لممناطق العشوامية ووياوات التطوير: العنوان

مجمد ندوة العمران العشوامي في مصر )الجزء الثاني(، المنفور ار ميمي والنواحي : لجهةا
                                                االجتماعية والتنموية ، المجمس األعمى لمثقافة

  9009التاريخ:
 البيمة ، وياوة إلزام أم التزام ، دراوة حالة بمحاففة المنياوياوة حماية : العنوان
  9002التاريخ:                   25المجمة العممية لكمية اآلداب بجامعة المنيا ، العدد : الجهة



 ثقافة الشباب بين ثقافة ارنتاج وثقافة االوتاالك: العنوان
  9002 التاريخ:                      25، العدد  المجمة العممية لكمية اآلداب بجامعة المنيا: الجهة
 ووق العمل وتركيبة القو  العاممة في دولة  طر: العنوان
  9002التاريخ:                                           التقرير الوطني لمتنمية البشرية: الجهة
 البطالة  في دولة  طر : العنوان
  9002التاريخ:                                          البشريةالتقرير الوطني لمتنمية : الجهة
 الحضرية وانعكاواتاا عمى أولويات التنمية في المجتمع المصري  –العروق الريعية : العنوان
مجمة شعبة الدراوات النعوية واالجتماعية التابعة لمركز الخدمة لالوتشارات البحثية والمغات : الجهة

 9002 التاريخ:                                                جامعة المنوفية –بكمية اآلداب 
 اوتطالي رأي الجماور العام والجماور الخاص حول ثقافة الكوارث: العنوان
المؤتمر الدولي الثاني الوتطالعات الرأي ، مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار التابع : الجهة

 التاريخ:                                                            لمجمس الوزراء ، القاهرة
9002 

 
 الكتب (1)

 التارٌخ          الكتاب عنوان

 0222                       عمم االجتماي اال تصادي
  9005       مدخل إلى عمم االجتماي الحضري

  9005      مقدمة في تصميم وتنعيذ البحوث االجتماعية
  9009       ضايا معاصرة في عمم االجتماي )باالشتراك(

 9002                      مدخل عمم االجتماي )محرر /باالشتراك(
 

 الدراسٌة المقررات (0)

 

 عمم االجتماي اال تصاديالمقرر:         مدخل عمم االجتماي    المقرر: 



  اعة البحث المقرر:                تصميم وتنعيذ البحوث االجتماعيةالمقرر: 
نصوص اجتماعية بمغة المقرر:              عمم االجتماي البيمةالمقرر: 
 انجميزية
 بحث اجتماعي في مجال الحضرالمقرر:         عمم االجتماي الحضريالمقرر: 

 العلمٌة الرسائل على اإلشراف (1)

دكتوراه )  - مجتمع الحضريالحراك االجتماعي لمعاممين في القطاي غير الرومي في ال -
 -                          الحراك الماني لممرأة والتغير االجتماعي لألورة  -باالشتراك( 

 ماجوتير) باالشتراك(
ماجوتير)  -                                  مشروعات التنمية والتحول نحو الحضرية -

 باالشتراك(
 ماجوتير -                                 حدثة     التحضر وأنماط االوتاالك الموت -
 ماجوتير -                                  التعميم واحتياجات ووق العمل           -

 العلمٌة المؤتمرات و الندوات حضور (2)

 العنوان: المرأة في عمومنا ارنوانية
  9000 التاريخ:      جامعة المنيا –كمية اآلداب المكان: 

 العنوان: ندوة العمران العشوامي في مصر
  9002التاريخ:                   المجمس األعمى لمثقافةالمكان: 

 العنوان: ارحصاء من أجل التنمية ، حوار بين منتجي وموتخدمي ارحصاءات 
  9002التاريخ:    مجمس التخطيط لدولة  طر بالتعاون مع االوكواالمكان: 

 ة عمل إوتراتيجية ووق العملالعنوان: ورش
  9002التاريخ:   مجمس التخطيط لدولة  طر بالتعاون مع البنك الدوليالمكان: 

  العنوان: المرأة في مو ع القيادة في الحياة الوياوية
  9005التاريخ:          فري المجمس القومي لممرأة بمحاففة المنيا  المكان: 
 وتطالعات الرأيالمؤتمر الدولي الثاني الالعنوان: 
  9002التاريخ:  مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجمس الوزراءالمكان: 



 


